
ΑΝΑΛΥΣΗ  ΤΙΜΩΝ  

Απθπο 1  (Ν) (Για αναθ. ΗΛΜ 21)

Προμήθεια και εγκαηάζηαζη 2  σποβρύτιων ανηληηικών ζσγκροηημάηων  ύδρεσζης 

(1 ΤΔΜ)

ΑΝΑΛΥΣΗ

1   Ηιεθηξνθίλεην ππνβξύρην αληιεηηθό ζπγθξόηεκα ύδαηνο 

     παξνρήο 55 m
3
/h καλνκεηξηθνύ 15 Μ.Υ.Σ

     (Τ.Δ.)  ΤΔΜ 2,00 x 3.000,00 = 6.000,00

2    Σεη εμαξηεκάησλ ζηεξίμεσο , 

     (Τ.Δ.)  2,00 x 200,00 = 400,00

3    Υδξνρηηώλην ςύμεο κε θίιηξν

      (Τ.Δ) ΤΔΜ 2,00 x 560,00 = 1.120,00

4    Ηιεθηξνληθή δηάηαμε ειέγρνπ θαη 

       πξνζηαζίαο αληιηώλ πιήξεο  πιήξεο

     (Τ.Δ.)  ΤΔΜ 2,00 x 950,00 = 1.900,00

Επγαζία 

       Τερλίηεο  (003) h 15,00 x 24,77 = 371,55

       Βνεζόο  (002) h 15,00 x 18,71 = 280,65

Αζξνηζκα 10.072,20

1) Γπν ππνβξύρηα αληιεηηθά ζπγθξνηήκαηα κε ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά σο άλσ, θαηάιιεια γηα νξηδόληηα εγθαηάζηαζε

2) δπν πδξνρηηώληα ςύμεο κε θίιηξν πξνζπγθξάηεζεο ζηεξεώλ, έλα γηα θάζε έλα ειεθηξνθηλεηήξα ηνπ αληίζηνηρνπ 

αληιεηηθνύ

Γηα ηελ πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ζηελ πθηζηάκελε ππόγεηα  δεμακελή λεξνύ , δπν πιήξσλ ππνβξύρησλ 

πνιπβάζκησλ θπγνθεληξηθώλ αληιεηηθώλ ζπγθξνηεκάησλ λεξνύ, θαηάιιεισλ γηα νξηδόληηα εγθαηάζηαζε, εθάζηνπ 

νλνκαζηηθήο παξνρήο Q=55 m
3
/h θαη καλνκεηξηθoύ ύςνπο Η=15 ΜΥΣ, κε ειεθηξνθηλεηήξεο θαηάιιειεο ηζρύνο γηα 

ξεύκα 380V 50 πεξηόδσλ, ηνπνζεηεκέλνπο κέζα ζε πδξνρηηώληα ςύμεο θαηάιιειεο δηακέηξνπ, κε πιήξεο ζεη 

εμαξηεκάησλ ζηήξημεο θαη ζηεξέσζεο ζηνλ ππζκέλα ηεο δεμακελήο, θαζώο θαη  ειεθηξνληθή κνλάδα  πξνζηαζίαο 

ειεθηξνθηλεηήξα θαη αληιίαο, όια ηνπ ίδηνπ θαηαζθεπαζηή, ζύκθσλα κε ηελ ηερληθή πεξηγξαθή, ηα ζρέδηα θαη ηηο 

ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο κειέηεο ήηνη:

3) δπν πιήξε ζεη εμαξηεκάησλ ζηεξέσζεο, έλα γηα θάζε αληιεηηθό ζπγθξόηεκα 

4) δπν ειεθηξνληθέο κνλάδεο πξνζηαζίαο ησλ ειεθηξνθηλεηήξσλ θαη αληιηώλ, κηα γηα θάζε έλα αληιεηηθό ζπγθξόηεκα, 

κε αηζζεηήξην ζεξκνθξαζίαο πεξηέιεημεο έθαζηνπ θηλεηήξα  θαη αηζζεηήξα ππεξθόξησζεο θηλεηήξα PTC ή KLIXON 

δει. πξνκήζεηα θαη πξνζθόκηζε ζηνλ ηόπν ηνπ έξγνπ όινπ ηνπ απαηηνύκελνπ εμνπιηζκνύ,  ησλ πιηθώλ θαη 

κηθξνπιηθώλ  (έζησ θαη αλ νξηζκέλα  πιηθά θαη κηθξνπιηθά  δελ αλαθέξνληαη ξεηά αιιά είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ πιήξε 

θαη θαλνληθή ιεηηνπξγία ησλ αληιεηηθώλ ζπγθξνηεκάησλ), θαζώο θαη εξγαζία πιήξνπο ηνπνζέηεζεο, ζηεξέσζεο, 

ζύλδεζεο κε ην πδξαπιηθό θαη ην ειεθηξηθό δίθηπν θαη κε ην ζύζηεκα απηνκαηηζκώλ, δνθηκώλ,  ειέγρσλ θιπ θαη 

παξάδνζε  ησλ παξαπάλσ πεξηγξαθέλησλ αληιεηηθώλ ζπγθξνηεκάησλ ζε πιήξε θαη θαλνληθή ιεηηνπξγία Σηελ ηηκή 

πεξηιακβάλνληαη θαη νη πξνπαξαζθεπαζηηθέο εξγαζίεο, εθθέλσζε ηεο δεμακελήο, επηζθεπή θαη ζηεγαλνπνίεζε απηήο 

θιπ

Σειίδα 1 από 6



Τιμή ενόρ ηεμασίος ΕΥΡΩ : ένηεκα  σιλιάδερ εβδομήνηα 10.072,20

Απθπο 2   (Για αναθ. ΗΛΜ 8 - 40% & ΗΛΜ 12 - 60%)

Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε  πδξαπιηθώλ εμαξηεκάηωλ γηα ηε ζύλδεζε ηωλ δπν λέωλ αληιεηηθώλ ζπγθξνηεκάηωλ 

 κε ην πθηζηάκελν θαηαζιηπηηθό αγωγό, θαζώο θαη ηξνπνπνίεζε ηεο ππάξρνπζαο  πδξαπιηθήο 

εγθαηάζηαζεο ώζηε απηή λα πξνζαξκνζηεί ζηα λέα δεδνκέλα, ζύκθωλα κε ηελ ηερληθή πεξηγξαθή, ηηο ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο θαη ηα ζρέδηα ηεο κειέηεο, ήηνη :  

(1 ΤΔΜ)

ΑΝΑΛΥΣΗ

1.  ζσιήλεο  HDPE  DN 125/16 ATM

m 20,00 x 20,00 = 400,00

2    Βαιβίδα αλη/θήο ρπηνζηδεξά  HYDRO STOP

      ειαζη. έκθξαμεο νλνκ. δηακ125 mm

ΤΔΜ 2,00 x 450,00 = 900,00

3    Γηθιείδα ρπηνζηδεξά ζύξηνπ 

      πιήξεο νλνκ. δηακ.125mm

ΤΔΜ 2,00 x 300,00 = 600,00

4    ειεθηξνηαύ HDPE νλνκ. δηακ.125mm

     νλνκ. πίεζεο 16ATM.

      (T.E.) ΤΔΜ 1,00 x 80,00 = 80,00

5   ειεθηξνγσληέο  HDPE νλνκ. δηακ. DN 125 

     νλνκ. πίεζεο 16ATM.

ΤΔΜ 10,00 x 60,00 = 600,00

ζη) Τα απαηηνύκελα εηδηθά ηεκάρηα ειεθηξνζπγθνιιήζεσλ ησλ αγσγώλ HDPE κε ηα πεξηγξαθέληα αλσηέξσ 

εμαξηήκαηα ηνπ δηθηύνπ (ειεθηξνκνύθεο, εηδηθά ηεκάρηα θιαληδώλ θιπ) 

δ) αληηθξαδαζκηθά ηεκάρηα δηέιεπζεο ηνηρίνπ, θ.ι.π  

ήηνη πξνκήζεηα θαη πξνζθόκηζε επί ηόπνπ ηνπ έξγνπ όισλ ησλ απαηηνύκελσλ ζσιήλσλ, εμαξηεκάησλ δηθηύνπ , 

πιηθώλ , κηθξνπιηθώλ θιπ θαζώο θαη εξγαζία ηνπνζέηεζεο απηώλ, ζπγθνιιήζεσλ ,ζπλδέζεσλ, ηξνπνπνίεζεο ηεο 

ππάξρνπζαο πδξαπιηθήο εγθαηάζηαζεο, δνθηκώλ θιπ, ζύκθσλα κε ηελ  ηερληθή πεξηγξαθή ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο 

θαη ηα ζρέδηα ηεο κειέηεο θαη παξάδνζε ηεο πδξαπιηθήο εγθαηάζηαζεο   ζε πιήξε θαη θαλνληθή ιεηηνπξγία. 

α)  πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ησλ θαηαζιηπηηθώλ αγσγώλ ησλ λέσλ αληιηώλ, από HDPE DN 125/16 ATM νη νπνίνη 

ζα ζπλδεζνύλ αθελόο κε ην θαζέλα από ηα λέα αληιεηηθά ζπγθξνηήκαηα θαη αθεηέξνπ  κε ηνλ πθηζηάκελν  

θαηαζιηπηηθό αγσγό  πνπ νδεγεί ην επεμεξγαζκέλν λεξό ηεο ππόγεηαο δεμακελήο ζηε λέα δεμακελή, ζηηο ζέζεηο πνπ 

ζεκεηώλνληαη ζην ζρέδην θάηνςεο, κε ηα απαηηνύκελα πδξαπιηθά εμαξηήκαηα από HDPE, ίδηαο δηακέηξνπ (γσλίεο, ηαπ 

θιπ).
β) πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε δπν δηθιείδσλ θιαληδσηώλ, ρπηνζηδεξέλησλ, ζπξηαξσηώλ, ειαζηηθήο έκθξαμεο νλνκ. 

δηακ.  125 mm, πνπ ζα ηνπνζεηεζνύλ κεηά από ηηο βαιβίδεο αληεπηζηξνθήο πάλσ ζηνλ θαηαζιηπηηθό αγσγό ηεο 

αληίζηνηρεο αληιίαο

γ)  πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε δπν βαιβίδσλ αληεπηζηξνθήο ηύπνπ HYDRO STOP πνπ ζα ηνπνζεηεζνύλ πάλσ ζηνλ 

θαηαζιηπηηθό αγσγό ηεο αληίζηνηρεο αληιίαο

δ) έλα ειεθηξνηαύ HDPE DN 125/16 ATM 

ε) Αληίζηνηρεο ειεθηξνγσληέο HDPE DN 125/16 ATM ησλ λέσλ θαηαζιηπηηθώλ αγσγώλ 

ππομήθεια και εγκαηάζηαζη ςδπαςλικών εξαπηημάηων ανηλιοζηαζίος

Σειίδα 2 από 6



6    Λνηπά εηδηθά ηεκάρηα 

      ειεθηξνζπγθνιήζεσλ HDPE 

K.A 1,00 x 120,00 = 120,00

Επγαζία 

       Τερλίηεο  (003) h 10,00 x 24,77 = 247,70

       Βνεζόο  (002) h 10,00 x 18,71 = 187,10

Αζξνηζκα 3.134,80

Τιμή ενόρ ηεμασίος ΕΥΡΩ : ηπειρ  σιλιάδερ πενηακόζια  ηπιάνηα 

3.134,80

Απθπο 3  (Για αναθ. ΗΛΜ 52 - 100%)

ππομήθεια ηλεκηπολογικών ςλικών και διαηάξεων  και πλήπηρ ηλεκηπική εγκαηάζηαζη ανηλιοζηαζίος

(1 ΤΔΜ)

ΑΝΑΛΥΣΗ

1     ειεθηξηθόο πίλαθαο ηύπνπ εξκαξίνπ πιήξεο

ΤΔΜ 1,00 x 1.650,00 = 1.650,00

2    όξγαλα πίλαθα - ελδεηθη. Λπρλίεο - 

2) Μηα πιήξε θαη απηόκαηε δηάηαμε αληηζηάζκηζεο άεξγεο ηζρύνο γηα cosθ>0,95, κέζα ζε Κηβώηην πίλαθα θαηάιιεισλ 

 ii) Καιώδηα παξνρήο ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο από ηνλ  λέν πίλαθα, κέρξη ηνλ ειεθηξνθηλεηήξα ηνπ αληίζηνηρνπ λένπ 

αληιεηηθνύ, αλζπγξνύ ηύπνπ κε ζεξκνπιαζηηθή κόλωζε, ηύπνπ Ε1VV-U, E2VV-R, E1VV-S θαηά ΕΛΟΤ 843 (παιαηόο 

ηύπνο ΝΥΥ),  ηύπνπ ΝΥΥ 4x2,5 mm
2
 θαη ζύλδεζε απηώλ κε ην αληίζηνηρν ειεθηξηθό θαιώδην εθάζηνπ αληιεηηθνύ, 

κέζω ζηεγαλνύ θιεκνθηβωηίνπ επέθηαζεο ειεθηξηθώλ θαιωδίωλ. 

iii) δπν απηόκαηνπο δηαθόπηε αέξνο (θαηάιιεινπο γηα ηελ απνξξνθνύκελε  ηζρύ ηωλ ειεθηξνθηλεηήξωλ θαη ζύκθωλα 

κε ηελ έληαζε ιεηηνπξγίαο πνπ ζα αλαθέξεη  ν θαηαζθεπαζηήο), κε ξπζκηδόκελα ζεξκηθά θαη ειεθηξνκαγλεηηθά 

ζηνηρεία, γηα ζύζηεκα απεπζείαο εθθίλεζεο  (DOL)  

iv) δπν ηειερεηξηδόκελνπο δηαθόπηεο  θαηάιιειεο ηζρύνο γηα ηελ απηόκαηε εθθίλεζε ηεο αληίζηνηρεο αληιίαο 

(απεπζείαο εθθίλεζε –  DOL) ζύκθωλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή 

v)  δπν ειεθηξνληθέο δηαηάμεηο απαιήο  εθθίλεζεο (κηα γηα θάζε αληιία), θαηάιιειεο γηα ειεθηξνθηλεηήξα κέρξη 5 kW 

(soft starter)  κε έιεγρν θαη ηωλ 3 θάζεωλ, 

vi)  Καιώδηα, ζράξεο θαισδίσλ, όξγαλα θαη αηζζεηήξηα απηνκαηηζκώλ, θαη  ζπλδέζεηο κε ηα  αληιεηηθά ζπγθξνηήκαηα 

θαη ηηο ινηπέο δηαηάμεηο, θαζώο θαη όια ηα απαηηνύκελα όξγαλα θαη δηαηάμεηο ρεηξηζκνύ, ελδείμεσλ θαη αζθαιείαο, έζησ 

θαη αλ νξηζκέλα από απηά δελ αλαθέξνληαη ξεηά ζηελ παξνύζα . 

ήηνη πξνκήζεηα, πξνζθόκηζε θαη εγθαηάζηαζε όισλ ησλ παξαπάλσ πιηθώλ , κηθξνπιηθώλ, νξγάλσλ  θαη δηαηάμεσλ  

σο άλσ, ζπλδέζεηο κε ηα δίθηπα, έιεγρνη, δνθηκέο, ξπζκίζεηο θ.ι.π (πθηζηάκελεο θαη λέαο ειεθηξηθήο εγθαηάζηαζεο) 

θαη παξάδνζε ηεο ειεθηξηθήο εγθαηάζηαζεο ζε πιήξε θαη θαλνληθή ιεηηνπξγία.

 i) Έλα απηόκαην ηξηθαζηθό γεληθό δηαθόπηε αέξνο, νλνκαζηηθήο έληαζεο 25 Α κε ζεξκηθά θαη ειεθηξνκαγλεηηθά 

ζηνηρεία 

Πξνκήζεηα πιηθώλ θαη εμαξηεκάηωλ θαη  πιήξεο ειεθηξηθή εγθαηάζηαζε γηα ηε ιεηηνπξγία ηωλ δπν λέωλ αληιεηηθώλ 

ζπγθξνηεκάηωλ,  θαη’ επέθηαζε ηεο πθηζηάκελεο, θαζώο θαη έιεγρνο θαη επηζθεπέο ηεο πθηζηάκελεο, ζύκθωλα κε 

ηνπο ηζρύνληεο θαλνληζκνύο ηνπ Ειιεληθνύ Κξάηνπο, (Πξόηππα ΕΛΟΤ HD 384 θιπ), θαη ζύκθωλα κε ηελ ηερληθή 

πεξηγξαθή, ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ζρέδηα ηεο κειέηεο, ε νπνία ζα  πεξηιακβάλεη:

1. Έλα λέν πίλαθα  ηζρύνο θαη απηνκαηηζκώλ ηωλ δπν λέωλ αληιεηηθώλ ζπγθξνηεκάηωλ, ηύπνπ εξκαξίνπ, κέζα ζην 

κεραλνζηάζην, πιήξνπο κε όια ηα όξγαλα θαη δηαηάμεηο ρεηξηζκνύ, ελδείμεωλ θαη αζθαιείαο, πνπ ζα πεξηιακβάλεη 

(ελδεηθηηθά θαη όρη πεξηνζξηζηηθά) :

Σειίδα 3 από 6



     ακπεξόκεηξα - βνιηνκεηξν θιπ Κ.Α 500,00

3    Καιώδην ΝΥΥ 4x2,5 mm2 

Μ 20,00 x 6,00 = 120,00

4    Γηάηαμε νκαιήο εθθίλεζεο

       Η/Κ έσο 5 KW πιήξεο

ΤΔΜ 2,00 x 700,00 = 1.400,00

5   απηόκαηνο δηαθόπηεο αέξνο 

       ηξηθαζηθόο 25 Α 

ΤΔΜ 1,00 x 70,00 = 70,00

6   απηόκαηε δηάηαμε αληηζηάζκηζεο 

    άεξγεο ηζρύνο 

ΤΔΜ 1,00 x 400,00 = 400,00

7    ηειερεηξηδόκελνο  δηαθόηπεο αέξνο  θηλεηήξσλ 

       ηξηθαζηθόο  γηα θηλεηήξεο 4 KW

ΤΔΜ 2,00 x 75,00 = 150,00

8    Καιώδηα  απηνκαηηζκώλ

ΚΑ 1,00 x 60,00 = 60,00

9    ζράξεο θαισδίσλ

ΚΑ 1,00 x 120,00 = 120,00

Επγαζία 

       Τερλίηεο  (003) h 9,50 x 24,77 = 235,32

       Βνεζόο  (002) h 9,50 x 18,71 = 177,75

Αζξνηζκα 4.883,06

Τιμή ενόρ ηεμασίος ΕΥΡΩ : πένηε  σιλιάδερ οκηακόζια ηπιάνηα 4.883,06

Απθπο 4  (Ν) 

    i)  Θέζε δηαθόπηε (2 επαθέο)

    ii) Λεηηνπξγία αληιίαο

    iii) Σθάικα καγλεηνζεξκηθνύ

    iv)  Σθάικα εθθηλεηή

    v)  Σθάικα PTC

    vi)  Δληνιή απηόκαηεο ιεηηνπξγίαο

προμήθεια και εγκαηάζηαζη ασηομαηιζμών ανηλιοζηαζίοσ 

Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε πιήξνπο ζπζηήκαηνο απηνκαηηζκώλ, γηα ηνλ απηνκαηηζκό θαη έιεγρν ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ 

δπν λέσλ αληιεηηθώλ  ζπγθξνηεκάησλ, ζύκθσλα κε ηελ ηερληθή πεξηγξαθή, ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηα ζρέδηα 

ηεο κειέηεο. Τν λέν ζύζηεκα απηνκαηηζκώλ, ζα θαηαζθεπαζζεί, ζα ζπλδεζεί θαη ζα παξακεηξνπνηεζεί θαη’  επέθηαζε 

ηνπ πθηζηακέλνπ.  

Δηδηθόηεξα γηα ην ζύζηεκα απηνκαηηζκώλ, (πθηζηάκελν θαη λέν), πξνβιέπνληαη νη εμήο εξγαζίεο : 

1. Τν λέν πεδίν ηζρύνο ζα  θέξεη θιεκκνζεηξά, ζηελ νπνία ζα ζπλδεζνύλ νη αθόινπζεο επαθέο αλά αληιία :

Σειίδα 4 από 6



(1 ηεκ)

ΑΝΑΛΥΣΗ

1    επέθηαζε ζπζηήκαηνο  απηνκαηηζκώλ 

θ.α 700,00

2   επέθηαζε SCADA 

θ.α 600,00

3  Σύζηεκα  ειέγρνπ ζηάζκεο 

     πηεδνειεθηξηθνύ ηύπνπ TEM 1,00 x 400,00 = 400,00

4    Καιώδην LIYCY 3x2,5 mm2 

Μ 55,00 x 1,60 = 88,00

5    πιαζηηθόο ζσιήλαο ειεθηξηθώλ θαισδίσλ 

     HDPE δηακέηξνπ 63 mm κέζα ζε ραληάθη  

Μ 45,00 x 2,50 = 112,50

Αζξνηζκα 1.900,50

Τιμή ενόρ ηεμασίος  ΕΥΡΩ : δςο   σιλιάδερ πενηακόζια  1.900,50

ΜΤΣΙΛΗΝΗ  ΟΚΣΩΒΡΙΟ 2020

Ο ΜΕΛΕΣΗΣΗ

ήηνη, πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε  ζπζηήκαηνο απηνκαηηζκώλ, θαη΄επέθηαζε θαη ζε ζπλδπαζκό κε ην ππό θαηαζθεπή, 

ην νπνίν ζα πεξηιακβάλεη ελδεηθηηθά θαη όρη πεξηνξηζηηθά ηηο παξαπάλσ εξγαζίεο, θαζώο θαη έιεγρνο, επηζθεπή , 

αλαβάζκηζε θαη  παξακεηξνπνίεζε ηνπ πθηηάκελνπ ζπζηήκαηνο απηνκαηηζκώλ, ώζηε λα επηηεπρζεί ε πιήξεο 

ζπκβαηόηεηα θαη ζπλεξγαζία πθηζηάκελνπ θαη λένπ ζπζηήκαηνο . Τέινο έιεγρνη , δνθηκέο θαη ξπζκίζεηο πθηζηακέλνπ 

θαη λένπ ζπζηήκαηνο θαη παξάδνζε ηεο εγθαηάζηαζεο απηνκαηηζκνύ ζε πιήξε θαη θαλνληθή ιεηηνπξγία 

3) Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ζπζθεπήο ειέγρνπ ζηάζκεο πηεδνειεθηξηθνύ ηύπνπ ζηε λέα δεμακελή, θαζώο θαη 

θαισδίνπ κεηαθνξάο ζεκάησλ ηύπνπ LIYCY 3x2,5 mm
2 
κέζα

 
ζε πιαζηηθό HDPE ζωιήλα ειεθηξηθώλ θαιωδίωλ  10 

ATM, δηακέηξνπ Φ 63 mm
 
,  ππεδάθην κέζα ζην ραληάθη ηνπ θαηαζιηπηηθνύ αγσγνύ. 

4)  Δπέθηαζε ηνπ SCADA,  ώζηε λα ζπκπεξηιεθζνύλ ε απεηθόληζε, νη θαηαγξαθέο θαη ε παξακεηξνπνίεζε γηα ηηο λέεο 

αληιίεο

5)  Παξακεηξνπνίεζε ηνπ  πηεδνειεθηξηθνύ κεηξεηή ζηάζκεο  ζηε λέα  δεμακελή.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

2) Σύλδεζε ζεκάησλ λέσλ αληιηώλ ζηνλ πίλαθα απηνκαηηζκνύ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 

Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ 
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